ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
Члан 1.
У Закону о оружју и муницији („Службени гласник РСˮ, број 20/15) у члану
50. став 1. речи: „у року од три године од дана почетка примене овог законаˮ
замењују се речима: „до 5. марта 2020. годинеˮ.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана
97. став 1. тачка 4) Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република
Србија уређује и обезбеђује, између осталог, безбедност Републике Србије и
њених грађана.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Закон о оружју и муницији Народна скупштина Републике Србије
усвојила је 2015. године, а почетак примене одредаба овог закона одложен је
до марта 2016. године. Закон је прописао обавезу лица која су поседовала
оружне листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и
одобрења за држање оружја, издата по претходно важећем закону, да у року од
три године од почетка примене закона, поднесу захтеве за издавање исправа
по новом закону. Имајући у виду да је Закон о оружју и муницији увео низ
новина у овој области, пре свега у погледу категорија оружја, услова и режима
за његово поседовање, увођење обрасца оружног листа са уграђеним
микроконтролером и др., испоставило се да је остављани рок за замену
исправа, недовољно дуг за испуњење наведене обавезе. Наиме, увидом у
службене евиденције овог Министарства као и анализом постојећег стања,
утврђено је да се поступци замене исправа несметано спроводе али да
значајан број власника оружја још увек није поднео захтеве за издавање
исправа сагласно одредбама важећег закона. Ако се узме у обзир чињеница да
законски рок за замену исправа истиче 5. марта 2019. године, у наредном
периоду може се очекивати повећан број захтева за издавање исправа, који
због великог броја истовремено поднетих захтева не могу бити спроведени и
окончани у прописаном року, а самим тим неће бити испуњени нужни услови за
потпуну примену Закона.
Сагласно свему наведеном, како би се легалним власницима оружја
омогућио довољно дугачак рок за прилагођавање обавезама које проистичу из
прописа из области оружја и муниције, а што је и првобитно била интенција
законодавца приликом доношења Закона прописујући рок од три године,
предложено је продужење рока за издавање исправа сагласно одредбама
новог закона, за додатних годину дана односно до 5. марта 2020. године.
Наведени рок процењује се као довољан за све учеснике у поступку замене
исправа да испуне своје законске обавезе.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
У члану 1. Предлога закона о измени Закона о оружју и муницији, члан
50. став 1. мења се тако што се рок за замену исправа, оружних листова,
дозвола за ношење оружја за личну безбедност и одобрења за држање оружја,
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издатих по претходно важећем закону, продужава за додатних годину дана
односно до 5. марта 2020. године.
Члан 2. прописује да Закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТAВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ
ЗАКОНА
За реализацију Закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Замена исправа
Члан 50.
Физичка лица која су поседовала оружне листове и дозволе за ношење
оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су
поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до
дана почетка примене овог закона, дужни су да у року од три године од дана
почетка примене овог закона ДО 5. МАРТА 2020. ГОДИНЕ поднесу захтев за
издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање
и ношење оружја у складу са овим законом.
Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су
да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона пререгиструју,
продају, онеспособе или предају оружје без накнаде у корист Републике Србије.
Физичка лица која имају издат оружни лист са правом коришћења
ловачког оружја са неолученим цевима, дужна су у року од шест месеци од
дана почетка примене овог закона да предају наведену исправу надлежном
органу.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада
Обрађивач: Министарство унутрашњих послова
2. Назив прописа
Предлог закона о измени Закона о оружју и муницији
Draft Law amanding the Law on weapons and ammunition
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум),
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцена усклађености са њима
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
Пропис није релевантан за acquis communautaire.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4.
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
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6. Да ли супретходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
Не.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености
Није било учешћа консултаната у изради овог прописа.

